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Kvam Idrettslag 

5. februar 2019 

Tilstede 

 Ragnhild Røssum, (leder), fra kl. 19.30 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Fotballgruppa v. Svein Erik Kamp (stedfortreder for Trond Teigen) 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Allidrett v. Sissel Moen, fra kl. 20.00 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Folkehelsegruppa v. Venke Sletten 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 5. februar, kl. 19.00.  

 

Sak 03/19 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 04.12.2018 og 22.01.2019.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatene. 

  
Sak 04/19  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

Årsregnskap 2018 skal være klart til neste styremøte. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 05/19  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

Daglig leder orienterte om framdriften i prosjektet «Utta hafælla». 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 06/19  Sportslig utvikling 

Jfr. sak 41 og 50/18. 

Daglig leder spurte styret om en konkret person er aktuell for definerte sportslige oppgaver. 

Utlysningsteksten for Sportslig leder omskrives noe og legges ut på nettside.  

 

Vedtak: 

Styret ga svar på om det er aktuelt å forespørre den aktuelle personen og vedtok en kortere utlysningstekst. 
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Sak 07/19  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Aktiviteten går som planlagt 

o Ustabilt oppmøte hos de minste 

o Vurderer gruppeinndelingen for neste sesong 

• Håndball 

o Trenger en ekstra «dummy», daglig leder bestiller 

o Plastboks til «dummyer». Anskaffes når begge «dummyene» er mottatt 

o Nordfjord cup for J9, 10 og 11. Annen turnering for J14 

• Fotball 

o Senior mangler trener pr. i dag 

o J14 påmeldt 

o Øvrige lag meldes på innen fristene som gjelder 

• Ski- og sykkel 

o Skileik i gang med kveldsmat 

o Basis i gang 

o Gjennomført telefonmøte om GD-cup sykkel. Mulig at denne cupen slås sammen med 

Mjøscup. Håp om at Lågen CK og Lillehammer CK arrangerer GD-cup sammen med 

Kvam IL. 

o Andreas Røssum går skirenn i «Gålåcupen» og skal delta på Hovedlandsrennet. 

o Skigruppa prøver å finne et lokalt kretsrenn som flere kan delta på, samt legge ut info om 

deltakelsen til Andreas på Hovedlandsrennet. 

o Høvringen-Kvamsfjellet blir palmesøndag 14. april 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 08/19  Kvam IL 100 års jubileum i 2019 

Orientering av arbeidet så langt ved representant fra komitéen, Torunn Sigstad. 

Fest i Kvam bygdahus 9. mars. 

Lotteri for jubileet. 

Komitéen er åpne for innspill og ideer. 

Nytt komitémøte torsdag 7. februar. 

• Andre arrangementer gjennom 2019; 

o Aktivitetsdag i Idrettsparken i månedsskifte mai/juni. Servering. – ansvar Allidrettsgruppa 

o Fjelltur etter sommerferien med mål om å samle minimum 100 personer på Sukkertoppen. 

Musikkorpset utfordres til å delta. Servering på Villmarksleiren – ansvar 

Folkehelsegruppa 

 
Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 
Sak 09/19  Orienteringssaker  

• Kvam Arena. Tas opp igjen til høsten 2019. 

• Medlemskontingent 2019 og 2020. Jfr. lovverket til NIF skal medlemskontingent vedtas for påfølgende 

år på årsmøtet. 

• Årsmeldinger fra gruppene som mangler må sendes daglig leder umiddelbart. 

• Prosjekter 2019:  

o April-desember 2019, Prosjekt "Sikkerhet", støttet av Gjensidigestiftelsen 

o Sommer 2019, opprusting av fasiliteter rundt pumptrackbanen, støttet av Sparebankstiftelsen 

DnB 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Møtet ble avsluttes kl. 20.40 

Neste styremøte er tirsdag 12. mars 2019, kl. 19.00. 

Viktig med deltakelse da balanse og årsrapport skal signeres av alle i styret. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 


